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בכנס החברים משוב
 נושאי מכלול על הערותיהם עם משוב י0םופ מילאו 0הכנ משתתפי

 אותן. ומנתחת התשובות את מרכזת 0הכנ מנהלת המדעי, 0הכנ
 וריכזנו המשוב דף וף0ב שנכתבו החופשיות ההערות כל את פנו0א

הכותבים בין תגובות, לנו יף0להו מוזמנים אתם הקוראים. עבור אותן
הבא. 0בכנ חינם השתתפויות שתי תוגרלנה

מאזינים רפתנים

חיוביות הערות
מעולה כנס מוצלח. היה הכנס •
!!10 היה לכם, תודה טובים, היו המופעים •
 לבוא ומקווה הראשון הכנס זה המון למדתי •

שוב
כיף היה תמשיכו אחלה •
גמור בסדר והאירוח הארגון •
 טוב, אירוע היה למארגנים, הכבוד כל •

לענף! חגיגה - ומועיל מעניין
 בהכנות והעוסקים המארגנים לכל תודה •

ובביצוע
מדהימים היו המופעים מהנה, מאוד היה •
 בין לנוע אפשרה הזמנים לוח על הקפדה •

העניין. לפי האולמות
כיף וממש נפלא יה ה רבה תודה •

מקצועיות הערות
הקשורים נושאים להציג מאוד חשוב •

 מכוני שיטות, השוואת הבקר בשיכון
 לשירות מיכון גם כמו מזון ומרכזי חליבה
הרפת.

 היבט בעלות יותר רבות בהרצאות מעוניין •
)פרקטי(. יישומי

 וכ״ו( )ארה״ב מהעולם מחקרים להוסיף •
וטיפוח. הזנה בעיקר

 עקב מאד יפה מכוסים החשובים התחומים •
 בהתאם נוספים נושאים המציגים, מגוון

האקטואלי. לצורך
 כלכלי ניתוח מדי, מעט מוצג הכלכלי בצד •

 שנים בין והשוואה ממוצעים משקים של
מאד. נחוץ רלוונטיות,

 מדי יותר יש ההרצאות, את למרכז יש •
שנה. כל עצמן על החוזרות הרצאות

 בשיתוף קטנות דיון קבוצות להוסיף •
ספציפיות בעיות ללבן כדי רפתנים,

ע״פ הרפת ענף של ומקצועי כלכלי ניתוח •

אזוריים סיכומים
 רוב את מפספסים מדי, למדעי הפך הכנס •

 פחות יישומית, רפת יותר הרפתנים,
הרצאות.

 לרמה מתחת שדה תצפיות מספר היו •
גס. מזון קיצוץ גבינה, מי כגון: המקובלת

 בנושא ומרחב מיקוד ויותר נושאים פחות •
שנבחר.

 ברפתות יום היום חיי על תכלס לדבר •
 לפי שלהם חלוקה עגלות האבסת מבחינת
וכ״ו חודשים קבוצות,

 כמו מסוימים בנושאים עגול שולחן צריך •
נהוג. שהיה

 - כלכליים וכלים יותר טוב לניהול כלים •
 ושל עצמו של מדידה כלי לרפתן לאפשר

מנהלים. מועצות עם יותר טובה שפה
 בעיות סביבתיים: בנושאים להרחיב •

בזבל ושימוש ממשק במיוחד ופתרונות

4 והחלב הבקר משק 8



שמולק שמולק ו

סביבתית. אחריות - וקולחין
 מספרים, רפתנים - מהשטח נושאים •

מהעולם. מחקרים/עבודות
ומסחריים. טכנולוגיים כלכליים, נושאים •
 הרפורמה, בעידן כלכלה הרפת. לענף מיכון •

ניתן כמה ומשניות, חשובות הוצאות

 אחרי להתרומם בכדי לליטר להשקיע
לשקוע. ולא הרפורמה

כלליות הערות
נוחים. לא ההרצאות באולמי הכיסאות •
קשה. בעיה - חניה •

שלושה. במקום כנס ליומיים לרדת צריך •
 למצגות/ נוסף הרצאות אולם להוסיף •

 מערכות המכון, לתפעול מעשיות הרצאות
האבסה. חליבה,

 מאחורי גם רמקולים, שיהיו רצוי •
השומעים.

לרפתנים מרדים חשוך, ההרצאות אולם •
 מרצים ע״י כלליות הרצאות שיהיו מציע •

 אחד( )אולם המשתתפים -לכלל מוזמנים
 - עניין תחומי לפי מקצועיות והרצאות
נפרדים אולמות

 למקום לעבור סופית מירושלים להסתלק •
נוחה. וגישה בשפע חניה יש בו

 ולא טובה באיכות המרצים את שומעים לא •
הקהל. של ההערות את שומעים

■ לאולם. מאולם ששומעים בעיה •
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